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उंदीय खाणायं भांजय  
 

खूऩ लऴाांऩूलीची गोष्ट आशे.इंग्रड भध्मे एक छोटा भुरगा 
याशत शोता. त्माच ेनाल डडक वलदटगंटन शोते. तो रशान 
अवतांनाच त्माच ेआईलडीर लायरे.तो काभ कयण्मावाठी 
खूऩ छोटा शोता. तो खूऩ कष्टात आऩरे ददलव घारलत 
शोता.गालातरे रोक वुद्धा गयीफ शोत ेआणण त ेत्मारा 
खाण्मावाठी पक्त पक्त फटाट्माची वारं देलू ळकत शोत.े 
डडक पाटके कऩड ेघारून इकड ेततकड ेबीक भागत फपयत 
अवे. एक ददलव एक घोडागाडीलारा रंडनरा जात शोता. 
“तू ऩण भाझ्माफयोफय चर.गाडीलारा डडकरा म्शणारा. 
अळाप्रकाये डडक रंडनरा ऩोशचरा.   



डडकने रंडनच्मा भोठ्मा भोठ्मा गोष्टी ऐकल्मा 
शोत्मा. अवे म्शणत की ततथे खूऩ श्रीभंत, याजलैबल 
अवणाये रोक याशत शोते. त ेददलवबय गाणे-फजालणे कयत 
अवत. आणण रंडनच्मा वडकांलय वोन्माच्मा वलटा 
ऩवयरेल्मा अवत. “वोन्माच्मा वलटांची गोष्ट तय बफरकुर 
खोटी आशे,” डडक स्लत्ळी म्शणारा.  



 जेव्शा डडक रंडनरा ऩोशचरा तवे्शा त्मारा यस्त्मालय 
वोन्माच्मा ऐलजी धूऱ आणण घाण ददवून आरी. रंडन एक 
अजफ ळशय शोत.े ततथे त्माच ेकोणी सभत्र नव्शत,े की त्मारा 
खामरा अन्न नव्शत.े त्माचा णखवा अगदी रयकाभा शोता. 
रलकयच डडकरा लाटू रागरे की, त्माने रंडनरा मेलून खूऩ 
भोठी चूक केरी. जय आऩण आऩल्मा गालात अवतो तय 
ळेकोटी जलऱ फवून ळेकत फवरो अवतो. तो यस्त्मालय 
एका कोऩऱ्मात फवून यडू रागा आणण ततथेच झोऩून गेरा. 



 एक बरा भाणूव ततथून जात शोता, त्माने म्शटरे, 
“फेटा, तू काशी काभ का कयत नाशी?” 

“भी काभ कयामरा तमाय आशे,” डडक म्शणारा, “ऩण 
भरा काशी काभ सभऱामरा तय शले?” 

“चर तू भाझ्मा फयोफय चर,” त्मा बल्मा भाणवाने 
म्शटरे. भग तो डडकरा एका ळेतालय घेलून गेरा. ततथे डडकने 
खूऩ भेशनत केरी आणण तो ततथेच यादशरा. ऩीक तनघाल्मालय 
डडकची ततथरी नोकयी वंऩरी.  

आता डडक ऩयत बटकू रागरा.तो ऩयत रंडनरा आरा. 
बुकेने व्माकूऱ शोलून तो फेळुद्ध ऩडरा. भग तो एका श्रीभंत 
व्माऩायी सभस्टय फपत्जलायेनच्मा घयाच्मा दयलाज्माच्मा वभोय 
ऩडरा.  



तलेढ्मात दयलाज्मात घयातरी स्लमंऩाकीण आरी. ततने 
डडकरा सळव्मा ददल्मा, ‘तनघ इथून काभचोय! नाशीतय लरून भी 
खयकटे ऩाणी टाकेन.” 

तलेढ्मात सभस्टय फपत्जलायेन जेलण्मावाठी घयी 
आरे.तवे्शा त्मांनी पाटके कऩड ेघातरेरा, बुकेरा भुरगा 
आऩल्मा दयलाज्मालय ऩादशरा. तवे्शा त्मांनी वलचायरे, “फेटा तुरा 
काम त्राव आशे? तुझ ेलम तय काभ कयण्माच ेआशे.”  

“वय, भी गालचा गयीफ भुरगा आशे,” डडक म्शणारा. “भाझ े
आईलडीर आता नाशीत आणण भरा कोणी सभत्रशी नाशीत. भी 
कोणतशेी काभ कयण्माव तमाय आशे. ऩण भागच्मा तीन 
ददलवांऩावून भी काशी खाल्रेरे नाशी.” डडक उठू रागरा, ऩण 
अळक्तऩणाभुऱे तो ऩयत खारी ऩडरा.  



 “मा भुरारा घयात घेलून मा,” सभस्टय फपत्जलायेन 
मांनी आऩल्मा नोकयांना आसा ददरी. “त्मारा काशी खामरा 
– प्मामरा द्मा. तो फया झाल्मालय तो स्लमंऩाकीण फाईंना 
वापवपाई कयामरा भदत कयेन.” 

कदाचचत त्मा घयात डडक चांगरा यादशरा अवता. ऩण 
स्लमंऩाकीण फाई त्माचा ततयस्काय कयत शोती. 

“इकड ेवाप कय, ततकड ेवाप कय, कचया कंुडी रयकाभी 
कय, पयळी ऩूव ---! अगदी चकाचक कय!” भग स्लमंऩाकीण 
फाईने त्माच्मा डोक्मात झाडूच भायरा. 



 स्लमंऩाकीण फाई स्लमंऩाक घयात वायखीच काशी 
बाजत-तऱत अवामची. भग ततच्मा शातात जे अवेर त्माने 
ती डडकरा भायामची. जेव्शा सभस्टय फपत्जलायेनच्मा भुरीने 
शे ऩादशरे तवे्शा ती ततरा यागालरी. “त्मा भुराफयोफय 
चांगरी लाग, नाशी तय दवुयीकड ेतनघून जा” 

स्लमंऩाकीण फाईच्मा लाईट लागणुकीफयोफय चडडकरा 
अजून एक त्राव शोता. तो ज्मा खोरीत झोऩत अवे ती 
धान्माची कोठी शोती. त्माभुऱे त्माच्मा ऩरंगालय नेशभीच 
भोठ भोठे उंदीय फपयत अवत. आणण त्माची झोऩ भोडत 
अवत. तो यात्री षणबय वुद्धा झोऩू ळकत नवे. 



 एक ददलव फूट वाप कयण्माच ेएका भाणवाने 
डडकरा एक नाणं ददरं. दवुऱ्मा ददलळी डडकने यस्त्मालय 
एक भुरगी फतघतरी. ततच्माजलऱ भांजय शोत.े तो ऩऱत 
ततच्माजलऱ गेरा. “मा भांजयारा तू फकतीरा वलकळीर?” 
त्माने वलचायरे. 

 “शे भांजय उंदीय ऩकडण्मात तयफेज आशे,” भुरगी 
म्शणारी. “शे भांजय खूऩ फकंभतीरा वलकरं जाईर.” 



 “ऩण भाझ्मा णखळात पक्त एक नाणं आशे,” डडक 
म्शणारा, “आणण भरा भांजयाची खूऩ गयज आशे.” भग 
त्मा भुरीने डडकरा भांजय ददरं. 

डडकने भांजयारा कोठी घयात रऩलून ठेलरे. कायण 
जय स्लमंऩाकीण फाईने ततरा ऩादशरे अवत ेतय, ततने 
भांजयारा वुद्धा भायरे अवत.े डडक आऩल्मा खाण्मातरे 
काशी अन्न भांजयावाठी याखून ठेलत अवे. त्माच्मा 
भांजयाने – सभव. भनीने रलकयच वगळ्मा उंदीयांना खाऊन 
टाकरे. जे लाचरे त ेघाफरून आऩल्मा बफऱात रऩून फवरे. 
आता डडकरा यात्री चांगरी झोऩ घेता मेलू रागरी. 



रलकयच सभस्टय फपत्ज़लायेन जशाजाने दयूच्मा देळात 
जामरा तनघारे. त्मांनी आऩल्मा वलव नोकयांना फोरालरे आणण 
वलचायरे की, त्मांना वलदेळात एखादी लस्तू वलकण्माची इच्छा 
आशे का? वगळ्मांनी काशी ना काशी आणून ददरे. पक्त डडकने 
काशीच ददरे नाशी. त्मा बफचाऱ्मा जलऱ ऩैवेच नव्शत ेआणण 
वलकण्मावाठी काशीच वाभान नव्शते. जशाजालय ऩाठलण्मावाठी 
त्माच्माकड ेकाशीच नव्शते. 

“भी डडकरा काशी ऩैवे देते,” सभव एसरव म्शणारी. भग 
ततने डडकरा फैठकीच्मा खोरीत फोरालरे.  



ऩण व्माऩायी म्शणारा, “उधाय ददरेल्मा ऩैळांनी काभ 
शोणाय नाशी. अळी गोष्ट ऩादशजे की, जी डडकची स्लत्ची 
अवेर, तीच लस्तू भरा शली.” डडक म्शणारा, “भाझ्माकड ेतय 
पक्त एक भांजय आशे, दवुये काशीच नाशी.”  

“जा भग तुझ्मा भांजयारा घेलून मे,” व्माऩायी म्शणारा, 
“आणण त्मा भांजयारा जशाजालय घेलून जालू दे.” 

त्मांनतय डडकने त ेभांजय व्माऩाऱ्मारा ददरं. भांजय 
देतांना डडकच ेडोऱे बरून आरे. “आता यात्री भाझ्मा अंगालय 
उंदीय उड्मा भायतीर,भरा झोऩू देणाय नाशीत.” डडक म्शणारा. 
डडकच ेफोरणे ऐकून वगऱेजण शवरे. भग सभव. एसरवने 
डडकरा दवुये भांजय खयेदी कयण्मावाठी एक नाणं ददरं. 



जेव्शा भांजय जशाजालय गेरं तवे्शा स्लमंऩाकीण फाई 
डडकची चांगरी वऩटाई कयत शोत्मा. डडकने भांजयारा 
वलदेळात ऩाठलरे, माची स्लमंऩाकीण फाईने खूऩ चषे्टा 
केरी. त्मालरून वुद्धा ती डडकरा भारू रागरी. त्माभुऱे 
डडकने घय वोडून ऩऱून जाण्माच ेठयलरे. भग एक ददलव तो 
त्माच ेजे थोड ेफशुत वाभान शोत ेत ेघेलून घयातून तनघारा. 
काशी अंतय तो चाररा आणण भग आयाभ कयण्मावाठी एके 
दठकाणी तो फवरा. कोणत्मा ददळेरा जाले माचा तो वलचाय 
कयत शोता. तलेढ्मात चचवची घंटा लाजू रागरी. टण –टण –
टण 



डडकरा अवे लाटरे की ती घंटा त्मारा काशीतयी वांगत 
आशे: 

“ऩयत फपय, डडक, रंडनचा रॉडव भेमय!” 
“रंडनचा राडव भेमय!” डडकने स्लत्रा वलचायरे. “छे! 

रंडनच्मा रॉडव भेमयळी भाझ ेकाम देणे-घेणे! माऩेषा भी 
व्माऩाऱ्माच्मा घयी जालून त्मा स्लमंऩाकीण फाईचा भाय खाणं  
चांगरे!” भग तो व्माऩाऱ्माच्मा घयी ऩयत आरा. नसळफ ती 
स्लमंऩाकीण फाई खारी मेण्माच्मा आत तो घयात ऩोशचरा 
शोता. 
 





ज्मा जशाजालय भांजय शोतं त ेजशाज वभुद्रातीर राटांलय 
तयंगत शोतं. ळेलटी शलेने त्मा जशाजारा फाफवयी देळाच्मा 
काठालय आणरं. ततथे भूय रोक याशत शोत.े इंग्रडच्मा रोकांना 
त्मांच्माफद्दर काशीच भादशत नव्शते. जशाज फघून खूऩ रोक 
फकनाऱ्मालय आरे. त्मांना जशाजाच्मा कप्तानारा आणण 
खराळींना फघामच ेशोते. तवेच व्माऩायावाठी आणरेरं वाभान 
त्मांना ऩशामचं शोतं. 

 कप्तानाने आऩल्मा देळातीर वगळ्मात वुंदय गोष्टीच े
नभुने याजाकड ेऩाठलरे. त्माभुऱे याजा इतका खुळ झारा की 
त्माने कप्तानारा आणण इतय अचधकाऱ्मांना आऩल्मा भशारात 
जेलण्मावाठी फोरालरे. भशार वभुद्राऩावून एक भैर दयू शोता. 



भशारात वोन्मा-चांदीच ेभशाग गासरच ेअंथयरेर शोते. 
ततथे दयफायात याजा आणण याणी उंच सवशावनालय फवरे 
शोत.ेरलकयच जेलण आरे. नोकयांनी त ेखारी ठेलरे 
नाशीतय, उंदयांची एक पौज आरी आणण त्मांनी वलव जेलण 
खाऊन वाप केरे. त्मांनी वलव खाणे भशागड्मा गासरच्मालय 
वांडून ठेलरे. 

शे वगऱं फघून कप्तान याजाच्मा भंत्रमांना म्शणारा, 
“उंदयांनी वगऱं उद्ध्लस्त केरं.” 

“खयं आशे,” भंत्री म्शणारे, “मा उंदयांनी इथे पाय 
धुभाकूऱ भाजलरा आशे. मा उंदयांऩावून वुटका करून 
घेण्मावाठी याजा आऩरी अधी ततजोयी द्मामरा तमाय 
आशे.” 



“शे उंदीय पक्त खाण्मालयच ताल भायत नाशी तय त े
याजाच्मा ऩरंगालय आक्रभण कयतात! म्शणून झोऩतांना याजारा  
त्माच्मा चायी फाजूरा सळऩाई तैनात कयाले रागतात.” 

शे ऐकून कप्तानारा पाय आनंद झारा. त्मारा डडकच्मा 
भांजयाची आठलण आरी. त्माने याजारा म्शटरे, त्माच्मा जलऱ 
जशाजालय अवा एक प्राणी आशे, जो रलकयच वलव उंदयांना 
खाऊन टाकेन. शे ऐकून याजाने उडीच भायरी आणण त्माच्मा 
डोक्मालयची ऩगडीवुद्धा ऩडरी. “त्मा प्राण्मारा रगेचच 
भाझ्माकड ेघेलून मा!” याजाने आसा ददरी. “भाझ्मा दयफायात 
उंदयांनी दशळत ऩवयलरी आशे! जय तुम्शी म्शणता त ेखयं 
तनघारं तय त्मा प्राण्माच्मा फदल्मात भी तुभच ेजशाज 
शश्स्तदंत, वोने आणण जलादशय माने बरून देईन!” 



शे ऐकून कप्तान धालत ऩऱत जशाजालय आरा. 
भधल्मा काऱात याजाने ऩयत स्लमंऩाक कयण्माव वांचगतरे. 
जेव्शा कप्तान भांजयारा घेलून आरा तवे्शा जेलण 
गासरच्मालय ठेलरेच जात शोते. तवे्शा त ेखाण्मावाठी उंदीय 
ऩयत जभा झारे. उंदयांना फघून भांजय कप्तानाच्मा 
खांद्मालरून उतयरं. काशीच लेऱात ततने जास्तीत जास्त 
उंदयांना धायाळाशी ऩाडरं. उयरेरे उंदीय घाफरून ऩऱून 
आऩल्मा बफऱात रऩून फवरे. 

आऩल्मा जुन्मा ळत्रूरा शयलरेरं ऩाशून याजारा खूऩ 
आनंद झारा. 



त्मानंतय याणीरा भांजयारा फघण्माची इच्छा तनभावण 
झारी. जेव्शा कप्तानाने भांजयारा याणीच्मा शातात ददरं. तवे्शा 
ततरा भांजयारा शात रालण्माची बीती लाटरी. शे फयोफयच शोत.े 
कायण माच भांजयाने अनेक उंदीय भायरे शोते. नंतय याणीने 
भांजयाच्मा डोक्मालय थोऩटरे. आणण ततरा “भाऊ, भाऊ, भाऊ, 
म्शटरे. कायण याणीरा इंश्ग्रळ अश्जफात मेत नव्शत.े नंतय 
कप्तानाने भांजयारा याणीच्मा कुळीत ददरे, आधी भांजय थोड े
गुयगुयरे, याणीच्मा शाताळी त ेखेऱरे आणण भग याणीच्मा 
कुळीत झोऩून गेरे.  



जेव्शा याजारा कऱरे की, भांजय आणण ततची 
वऩल्रे याज्मारा उंदयांऩावून वोडलतीर. तवे्शा याजाने 
जशाजालयीर वलव भार खयेदी केरा. पक्त त्मा 
भांजयावाठी. आणण वलव भाराची फकंभत त्माच्मा तुरनेत 
दशा ऩट जास्त ददरी. 



जशाजात वलव काशी बयल्मानंतय कप्तान आणण इतय 
अचधकाऱ्मांनी याजाचा, याणीचा आणण ततथल्मा रोकांचा 
तनयोऩ घेतरा. ऩयत मेतांना शला चांगरी शोती, त्माभुऱे त े
रलकयच आऩल्मा देळात इंग्रडरा ऩयत आरे.  



 वूमव ऩूणव उगलराशी नाशी तोच सभस्टय फपत्ज़लायेन 
आऩल्मा ऩरंगालय फवून ऩैळांची भोजदाद करू रागरे. तवे्शाच 
दयलाज्मालय टक-टक झारी.  

 “कोण आशे?” 
“आऩरा सभत्र कप्तान. आऩरे जशाज़ मूतनकॉनव आत्ताच 

ऩयत आरे आशे!” 
शे ऐकून व्माऩायी चटकन उठरा, तो आऩरे गाठोड ेवगऱे 

वलवरून गेरा, त्माने घाईने दयलाजा उघडरा. 



फाशेय कप्ताना आणण त्माच ेअचधकायी उबे शोते. 
त्मांच्माजलऱ दशये-जलादशयांनी बयरेरी ऩेटी शोती. आणण त्मात 
इतयशी अनेक लस्तू शोत्मा. त ेफघून व्माऩाऱ्माने त्मांच्मा 
वपर मात्रेवाठी देलाच ेआबाय भानरे. कप्तानाने व्माऩाऱ्मारा 
भांजयाची वलव कशाणी वांचगतरी. आणण याजाने डडक वाठी जे 
दशये-भोती ददरे शोत ेत ेदाखलरे. 

त्मानंतय व्माऩायी रगेचच म्शणारा: 
“डडकरा शी खुळखफयी वांगा.  

आज नंतय त्माच्माळी वन्भानाने फोरा.” 



 त्मालेऱी डडक घयात बांडी घावत शोता. त्माभुऱे तो 
स्लच्छ अळा जागेलय मेलू इश्च्छत नव्शता. “शे फघा पयळी 
एकदभ स्लच्छ आशे आणण भाझ ेफूट एकदभ घाण आशेत 
आणण त्मातून णखऱे फाशेय मेत आशेत.” ऩण व्माऩाऱ्माने 
जफयदस्तीने त्मारा फैठकीलय फोरालरे. 

त्माने डडकचा शात ऩकडून त्माच ेअसबनंदन केरे, 
“सभस्टय डडक भी आऩल्मा चांगल्मा नसळफावाठी आऩरे 
शाददवक असबनंदन करू इश्च्छतो. कप्तानाने तुभच ेभांजय 
फाफवयच्मा याजारा वलकरी. भांजयाच्मा फदल्मात याजाने 
तुझ्मावाठी फेवुभाय वंऩत्ती ऩाठलरी आशे. आता तू तुझ े
जीलन छान भजेत जगू ळकतो!” 



जेव्शा डडकरा दशऱ्मा भोत्मांची ऩेटी ददरी तवे्शा त्माने 
ती ऩेटी रगेचच आऩल्मा भारकाच्मा ऩामाजलऱ ठेलरी. ऩण 
सभस्टय फपत्जलायेन मांनी ती घेण्माव नकाय ददरा. त्मानंतय 
डडकने कप्तान आणण त्माच्मा रोकांना भांजयाची नीट 
काऱजी घेतरी म्शणून फषीव ददरे. नंतय त्माने 
व्माऩाऱ्माच्मा घयातीर वलव नोकयांना फषीव ददरे.त्मात ती 
दषु्ट स्लमंऩाकीण ऩण शोती. 

नंतय सभस्टय फपत्जलायेन ने सळपं्मा कडून डडक वाठी 
ळाशी कऩड ेसळलून घेतरे. एक असरळान घय वलकत घेईऩमवत 
त्मारा त्माच्मा घयात याशण्माची ऩयलानगी ददरी. त्मानंतय 
डडकच ेरूऩ ऩाय ऩारटून गेरे. तो आता याजकुभाय ददवू 
रागरा शोता. 





रलकयच डडक भध्मे आत्भवलवलाव तनभावण 
झारा. त्मानंतय सभव एसरव त्माच्माकड ेआकवऴवत 
झारी. जेव्शा सभस्टय फपत्जलायीनरा त्मांच्मा भैत्री 
फद्दर वभजरे. तवे्शा त्माने त्मा दोघांच्मा रग्नारा 
भान्मता ददरी. 

 रंडनच ेभोठे भोठे श्रीभंत रोक, अचधकायी, 
आणण रॉडव भेमय त्मांच्मा रग्नारा आरे. ळाशी 
बोजनाच्मा नंतय ततथे वांस्कृततक कामवक्रभ ऩण झारे.  



डडक आणण त्माची ऩत्नी एसरवरा इंग्रडच े
वगळ्मात वुखी दांऩत्म म्शणून नालाजरे गेरे. नंतय 
डडक ळेयीप म्शणून तनलडरा गेरा. आणण तीन लेऱा 
तो रंडनचा रॉडव भेमय झारा.आऩल्मा ऩदाच्मा 
अंततभ टप्प्मात डडकने याजा ऩंचभ शेन्री आणण 
भशायाणीरा जेलण्माव आभंबत्रत केरे.  

वभाप्त 


